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AŞENEDEKİ LEZZETLER: 
GELENEKTEN AŞENEYE 

KARAMAN MUTFAĞI  
ÜZERİNE TADIMLIK BİR 

OKUMA
İdris Nebi Uysal*

Arabaşı olursa kazdan, gelirim yazdan
Arabaşı olursa hindiden, gelirim ikindiden
Arabaşı olursa tavşandan, gelirim akşamdan
Arabaşı olursa tavuktan, bekleme gelemem 
kardan ayazdan (s. 141) 

Genelde tüm canlıların özelde ise insa-
nın, hayatı sürdürebilmek için ihtiyaç 
duyduğu şeylerin başında yeme içme 
gelir. Vücudu ekmek ve su gibi temel 
gıdaların yanında çeşitli besinlerle de 
buluşturan bu çabalar, sadece yaşamak 
için değil ömrü sıhhat ve afiyet içinde 
devam ettirebilmek için de gereklidir. 
Kuşkusuz, düzenli ve dengeli beslenme, 
sağlıklı ve mutlu bir hayatın da olmaz-
sa olmazlarından biridir.

İnsan toplumsal bir varlıktır. Tabiatı 
gereği, hayatını tek başına sürdürmesi 
mümkün değildir. Hangi ortamda bu-
lunursa bulunsun, hangi koşullar altın-
da olursa olsun birlikte yaşamaya ihti-
yaç duyar. Bu durum, yiyecek ve içecek-
lerle olan ilişkisine hayatını sürdürme 
boyutunun ötesinde başka anlam ve 
değerler yüklemiştir. Bunun sonucun-
da en temel insani gereksinimlerden 
biri olan yeme içme çabası; düğün, ce-
naze, bayram, ağırlama, uğurlama, kış 
hazırlığı gibi beşerî yahut sosyal içerik-
li hadise ve etkinliklerle sanatsal ve/ya 
kültürel kıymete dönüşmüştür. Bu açı-
dan bakıldığında dünyadaki hemen her 
toplumda “mutfak kültürü” denen bir 
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geleneğin yahut kültürün varlığından 
söz etmek yanlış olmaz. 

Türk mutfağı, dünyanın zengin mut-
fakları arasında yer alır. Tarihin her 
döneminde sofrasını farklı lezzetlerle 
zenginleştiren bu mutfak; kimi yöresel 
kimi yerel kimi de etnik karakterli tat-
larla daha renkli ve zengin bir şölene 
dönüşmüştür. Bugün ülkemizin hemen 
her köyünde yahut beldesinde yöresel 
tatlarla veya yol üstü lezzetlerle karşı-
laşmak mümkündür. Bu noktada ilim 
ve kalem erbabına düşen görev; yerel 
bitki ve ürünlerin insanımızın damak 
tadıyla birleşerek meydana getirdiği 
bu tatları, bileni yahut uygulayıcısı yok 
olmadan derleyip kayıt altına almaktır. 

Birkaç ay önce Karaman Belediyesi Kül-
tür Yayınları arasından Rıza Duru im-
zasıyla çıkan Gelenekten Aşeneye Kara-
man Mutfağı (Eylül 2020, 391 s.) isimli 
kitap, bu düşüncenin yansıması olarak 
ortaya çıkmış bir çalışmadır. Editör, 
redaktör, sanat danışmanı, yemek uy-
gulayıcısı ve fotoğrafçılardan kurulu 
geniş bir ekibin emek verdiği eserde 
Rıza Duru ismi, ayrıca zikredilmeyi hak 
ediyor. Kitabın her sayfasından, sayfa-
lara özenle yerleştirilen fotoğraflardan 
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kendisinin hayli zamandır bu işe kafa 
yorduğu ve eseri bir bütün hâline ge-
tirmek için büyük çaba harcadığı an-
laşılıyor. Emeğini kitapla taçlandıran 
müellif, eserinin “Mutfak Kültürü” bö-
lümünü birkaç yıl önce ebediyete uğur-
ladığı babası Ahmet Talat Duru’ya; “Ye-
mek Tarifleri” bölümünü ise yemekleri 
pişirerek fotoğraf çekimine hazırlayan 
eşine armağan etmiş. Bu bapta şair ve 
yazar kimlikleri ile tanıdığımız mer-
hum “Talat Amca” için birkaç cümle 
sarf etmek gerekiyor. Eli kalem tutan 
bir kişi olarak merhumun, Karaman 
tarihi ve kültürü ile Yunus Emre konu-
lu araştırmaları her zaman hayırla yâd 
edilecek türden. 

Adında yerel bir kelimeye (aşene < aş + 
hane) kucak açan Gelenekten Aşeneye 
Karaman Mutfağı isimli eser, üç bö-
lümden oluşuyor: Tarihimiz, Karaman 
Mutfak Kültürü, Yemek Tarifleri. “Giriş” 
mahiyetinde hazırlanan ilk bölümde 
Karaman tarihi hakkında bilgiler ve-
rilmiş. “Antik Çağ’da Karaman”, “Sevgi 
ve Hoşgörü Kenti Karaman” başlıklı 
bölümlerde şehrin geçmişi ile bu şehre 
yolu düşmüş, bir süre burada yaşamış 
ululardan söz ediliyor. Çalışmanın ge-
neline göre zayıf kaldığını düşündüğü-
müz bu bölümün, kitabın yeni baskıla-
rında bilimsel bir bakışla yeniden kale-
me alınması, hatta bu bahislerin ilim 
erbabına yazdırılması çalışmanın değe-
rini artıracaktır. Kitabın ana gövdesini 

“Karaman Mutfak Kültürü” ve “Yemek 
Tarifleri” adlı bölümler meydana geti-
riyor. Yazar, ikinci kısmı kendi içinde 

“Lezzet Haritası, Kışa Hazırlık, Buyrun 
Sofraya, Çarşıdaki Mutfak, Göçmen 
Mutfağı” şeklinde beş gruba ayırmış (s. 
44-133). Eserin son bölümü ise “Çorba-
lar, Zeytinyağlılar ve Salatalar, Ana Ye-
mekler, Pilavlar, Hamur İşleri, Tatlılar, 
Çarşı Lezzetleri” şeklinde adlandırılmış 
alt gruplardan oluşuyor (s. 140-389). 

“Lezzet Haritası” bölümü, Karaman’a 
özgü zirai ürünlerle onlardan elde edi-
len lezzetleri ilçe ve köylere göre takip 
etme imkânı veren bir anlayışla plan-
lanmış. Tatbilir diliyle söylersek “Neyi, 
nerede, ne zaman bulurum?” mantığıyla 
hazırlanmış. İklimin ve coğrafi koşul-
ların yöre halkına sunduğu tatların 
resimlerle takdim edildiği bu bölüm, 
mutfak kültürü-iklim-coğrafya iliş-
kisini gözler önüne sermesi bakımın-
dan ayrıca önemli. Bu satırları okuyan 
bir kimse; Karaman’da pekmez helvası, 
devedişi nar, tulum peyniri, bandırma, 
beyaz kiraz, anam babam elması, Türk 
rokforu namıyla ün salmış obruk peyniri, 
ekşi kara üzüm gibi birçok ürünü hangi 
mevsimde, nerede tadabileceğini öğ-
renme imkânı elde ediyor.  

“Kışa Hazırlık”, coğrafya-yemek birlik-
teliğinin yanına “tarih” faktörünün de 
eklendiği bir bölüm olarak tasarlanmış. 
Burada yöre halkının kışı rahatça geçi-
rebilmek için yazdan itibaren ne tür ha-
zırlıklar içine girdiğini görmek müm-
kün. Birçoğu geçmişten günümüze 
uzanan bu ürünler, mutfak kültürünün 
devamlılıkla oluşabileceğini gösteriyor. 
Keçi derisine basılan peynirler, kavru-
lup saklanan kıyma tekerleri, damlarda 
güneşe serilen yaz sebzeleri, sini üstüne 
özenle kayılan şebit (kuru yufka) direk-
leri 5G teknolojisinin konuşulduğu bu-
günlerde dahi bölge insanının vazgeçe-
mediği tatlar arasındadır.

İçten ve sıcak bir dille adlandırılan 
“Buyrun Sofraya” bölümü, halkın ko-
nukseverliğini anlatan sözlerle başlıyor. 
Ardından, bu kadim şehirde bayram, 
düğün, cenaze, hac dönüşü, yağmur du-
ası, davet gibi toplantı ve merasimlerde 
pişirilmesi âdet hâline gelen yemekler-
den, tatlılardan söz ediliyor. Bu bahiste 
calla, hacı lokuru, kuymak, pişi, satır kıy-
ması etliekmek, şebit pilavı gibi lezzetler 
sıralanıyor. Şehirdeki nam salmış aşçı-
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lar ile esnaf lokantalarının isimlerinin 
zikredildiği bu bölümde helvacılar için 
de ayrı bir başlık açılmış. Burada dik-
katleri çeken bir başka konu, muhtelif 
nedenlerle Osmanlının son dönemle-
rinde farklı coğrafyalardan Karaman’a 
gelen göçmenlerin, yöre halkının söy-
leyişiyle macır kesimin, kent mutfağına 
yaptığı katkıya sahip çıkılmış olması. 
Çerkez, Tatar ve Balkan muhacirlerine 
ait sofra unsurlarından örnekler sunan 
bu bölüm, bölgedeki kültürel çeşitliliği 
sergilemesi bakımından kayda değer.

Eldeki çalışmanın can alıcı bölümü, 
“İtibar sonadır.” düşüncesiyle eserin so-
nuna bırakılan yemek tariflerine tahsis 
edilmiş. Çorbalarla başlayan bu bölüm-
de iştah açıcı birçok yemeğin adı, mal-
zemeleri ve hazırlanışı bulunuyor. İlk 
sırada, hem alfabetik nizama hem de 
çorbanın halk içindeki itibarına uygun 
olarak, bugün birçok şehrin de sahip 
çıktığı arabaşı var. Soğuk çorba, sulu pi-
lav, sütlü çorba bölümün hem adlarıy-
la hem tarifleriyle dikkati çeken diğer 
lezzetleri. Ardından moda deyimle “so-
ğuklar”, yani zeytinyağlılar ve salatalar 
geliyor. Ana yemekler listesinde ilk ba-
kışta ayran aşı, ayva dolması, ecir ücür, 
ekmek atması, erikli, soğanlama gibi yö-
reye has damak tatları göze çarpıyor. 
Pilavlar listesindeki lezzetlerin çoğun-
da ana malzeme olarak bulgur görülü-
yor. Bunlar, şehir mutfağında buğday-
dan elde edilen düğürcük, bulgur gibi 
mahsullerin ayrıcalıklı bir yere sahip 
olduğunu gösteriyor. Bu gözle bakıldı-
ğında pilavların bütünüyle Karaman’ı 
yansıttığı söylenebilir. Burada aşıran 
pilavı, domalanlı pilav, şebit pilavı gibi 
lezzetler anılıyor. Hamur işleri arasın-
da bidik, halka, kömbe; tatlılar içinde ise 
kuymak, oklavadan çekme, yufka ekmek 
tatlısı yöresel kimlikleriyle öne çıkan 
isimler. Çarşıdaki esnaf lokantası kül-
türünden siyer (yağlı pirzoladan yapılan 
yemek), parmak kebabı gibi örneklerin 

de sunulduğu çalışma, kaynakça bilgisi 
ve yazarın son sözüyle tamamlanıyor.

Gelenekten Aşeneye Karaman Mutfağı, 
şehirde ve alanda eksikliği hissedilen 
bir konuda hazırlanmıştır. Yazar, yan-
lış saymadıysak, kitabında 13 çorba, 
46 ana yemek, 16 zeytinyağlı ve sala-
ta, 9 pilav, 12 hamur işi, 10 tatlı ve 12 
çarşı lezzetini tanıtmıştır. Çalışmanın 
gastronomi ve mutfak sanatları başta 
olmak üzere sosyoloji, halk bilimi gibi 
pek çok bilim dalına hatırı sayılır veri 
sağlayacağı muhakkaktır. Eserin katkı 
vereceği alanlardan biri de Türkçedir. 
Eser yöresel karakterli olduğu için Der-
leme Sözlüğü’ne katkı mahiyetinde dü-
şünülebilecek bazı örneklere sahiptir. 
Ana (sirke içinde pelte hâlinde bulunan 
maya) aşene (mutfak), bici (hayvan karnı, 
işkembe), düğürcük (ince bulgur), irişki 
(sucuk), mana (tohumluk hıyar), topalak 
(kıyma ve bulgurdan yapılan sulu köfte) 
sözcükleri Türk Dil Kurumunun uzun 
soluklu derleme faaliyetlerinin bir so-
nucu olan sözlüğe Karaman derleme 
yeri bilgisiyle eklenmelidir. Bidik (un, 
yoğurt, şeker kullanılarak yapılan çörek), 
mısırga (dişi hindi), sıygıç (kavrulmuş 
kemikli et) sözcükleri ise yörede tespit 
edilen anlamlarıyla Derleme Sözlüğü’n-
deki karşılıklardan ayrılmaktadır. Bazı 
yemeklerin (köftü, nahni, soğannama 
vb.) yöresel söyleyişlerle temsil edildiği 
bu çalışmanın Türk dili ve edebiyatına 
sunduğu katkılar bunlarla sınırlı değil 
elbette. Eldeki eser, aralara serpiştiril-
miş türkü, şiir, tekerleme türlerinde 
örneklerin yanı sıra “Allah yedirmeyi 
nasip etsin, Allah ağız tadıyla yedirsin!” 
niteliğinde kalıp sözler ile “çelebi lokma-
sı Karaman okkası, kapı çekmece (ailedeki 
herkes), kuru diri, lezzetinden çatlamak” 
şeklinde yerel karakterli sözlerin de 
görülebileceği bir ortam durumunda-
dır. Yemek tariflerinde görmeye alışık 
olduğumuz “çay / tatlı / yemek kaşığı, 
çay / bardağı” ölçü birimlerinin yanın-
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da “1 gramlık” tuz ile karabiber, tarçın 
gibi baharatı anlatmak için kullanılan 

“bıçak ucu” ifadesi de ilginç bir ölçü biri-
mi olarak göze çarpıyor. Kimi tariflerde 
soğan, sarımsak, maydanoz gibi bitki-
ler için kullanılan “baş, dal, demet, diş, 
sap” ölçüleri ile kurutulmuş sebzeler ve 
bakliyat için söylenen “avuç”, kitaptaki 
tariflerin bizzat kaynağından dinlenip 
yazıya geçirildiğini gösteriyor.

Gelenekten Aşeneye Karaman Mutfa-
ğı başlıklı bu araştırmanın önemli bir 
boşluğu doldurduğu, pek çok soruya 
cevap verdiği, birçok disipline malzeme 
sağladığı kesin. Bunların yanında, her 
çalışma gibi, katkı ve önerilerle geliş-
tirilmeye elverişli. Bu noktada ilk katkı 
bu şehrin bir evladı olarak bizden olsun. 
Söz gelimi, “töymeken”, yani semizo-
tundan yapılan ve içilirken üzerine yo-
ğurt gezdirilen töymeken çorbası ile aynı 
ottan yapılan töymeken böreği listeye 
alınmayı gerektirecek kadar yaygın ve 
yöreye özgü. Büyük bir emeğin hasılası 
olan çalışmanın yöntem ve dille ilgili 

birtakım eksiklerinin bulunduğunu, 
nazarlık kabilinden olan bu kusurların 
yazarın çabasına gölge düşürecek kadar 
yoğun olmadığını ifade edelim.

Özelde Karaman genelde Türk kültü-
rüne böyle kıymetli bir eseri kazandı-
ran Sayın Rıza Duru’yu tebrik ediyoruz. 
Bizi nezih bir mekânda, farklı lezzetler-
le donatılmış bir sofrada ağırladığı için 
kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. 
Önerilerle, yeni tespitlerle çalışmasını 
daha ileri noktalara ulaştıracağını ümit 
ediyoruz. Bu büyük çabayı gören, Bele-
diyenin maddi ve manevi imkânlarını 
yazar ve ekibine sunan Karaman Bele-
diye Başkanı Savaş Kalaycı ile mesai ar-
kadaşlarına da teşekkür ediyoruz. Daha 
evvel Karaman Kitabı (2018), Yunus 
Divanı (2012), Karaman-nâme (2005) 
gibi birçok önemli eserin yayıncısı olan 
Karaman Belediyesinin; dil, edebiyat, 
tarih, sanat, kültür içerikli yayın faali-
yetlerini düzenli olarak sürdüreceğini 
ümit ediyoruz. 


